Correcties
Speciaal bericht voor de kopers van
'Chronogrammen in Maastricht'
Na de presentatie van het boek 'Chronogrammen in Maastricht' op 26-11-2012 ontving de VMG een
schrijven van Drs. B.J.J.M. Bongers met o.a. kritiekpunten betreffende vertalingen van diverse Latijnse
chronogrammen in het boek.
Dhr. Bongers, in de colofon vermeld als medevertaler, distancieert zich ten stelligste van de volgens hem
'ernstige tekortkomingen' die voor verantwoording komen van de andere vermelde vertalers.
Het script is afgesloten en niet meer aan te passen. Ook zijn de andere medevertalers allemaal
overleden, zodat discussie met hen niet meer mogelijk is.
Maar omdat de VMG kritiek niet uit de weg gaat en genoemde en andere correctiepunten (waaronder
ook fouten die toe te schrijven zijn aan ondeskundigheid of slordigheid van de auteurs) mogelijk
interessant en van belang kunnen zijn voor de bezitters van het boek, volgt hieronder zijn correctielijst
(met door mij toegevoegde foto's ter verduidelijking).

Correcties Chronogrammen in Maastricht
p.

r.

13

2

van ganser harte

16

Castra

18

heeft hij gedronken

6

saCro

14

13-14 Treed tot dit heilige altaar luisterrijk nader
vanwaar u de eerste communie werd uitgereikt (mits prima synaxis die betekenis
heeft)

15

19

schenkt

4

bloeien door/in zijn kunst

7-8

Zo’n roem moge niet worden uitgewist door de jaren van onze Primus
die voor u, herder (pastoor), is [als] een Cyrus in uw stad.
Toelichting: de Perzische koning Cyrus was als baby te vondeling gelegd en gevonden
door een herder die hem opvoedde

11-12 Zoals de stralende Apollo=de zon schittert met meer licht dan de sterren,
zo overtreft hij met zijn intellect alle geleerden

13

gLorIa prIMo moet gelezen worden als gLorIa [a] prIMo - de [a] wordt geëlideerd
Wellicht is de tekst als volgt opgesteld:
aeDIbVs hIs sanCtIs est Ingens gLorI’a PrIMo

15-16 Dit kerkgebouw ontleent geweldige roem aan de Primus
hier is hij gedoopt, maar hij bij zijn geboorte viel er al niets op hem aan te merken
De constructie van het Latijn is niet over te brengen in de vertaling
18

a CIVIbVs

19

waarlijk, sieraad en roem in alle tijden gewenst

22-23 Zoals een vruchtbare boom heerlijke vruchten voortbrengt,
zo heeft ook hij die voortgebracht met zijn intellect
16

3-4

Omkrans de slapen van de geleerde met een blijvende lauwerkrans,
hij heeft die gekregen door zijn studies en zijn toewijding

10

saLVtIs

13

zult u, buitengewoon door uw leven, zalig worden door uw dood

17

6-7

De Lelie verwerft de buitengewone eer van de lauwerkrans,
zodanig dat Varken, Valk en Burcht kreunen.

25

bijschrift

48

3-5

De openbaring des Heren door de hemel verheerlijkt

54

2
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Zwijnenchronogram p. 58-59 (zie ook Limburgs Dagblad 22-10-1947)
HOSTIBVS ABREPTIS
VICTORES NVNC IRRITI
APRI E GREGE SVB MVRO SEX
CECIDERE FUGA
1948
Het is niet duidelijk waarom classici 40 jaar na dato over deze chronogramtekst een wekenlange strijd, ook nog
zonder tot overeenstemming te komen, zouden moeten uitvechten.
(toevoeging Bartelet: NB. Die 'chronogrammenstrijd' werd in december-januari 1988-1989 onder de titel
'Schweinerei' gevoerd in De Limburger, zonder tot resultaat te komen)
Er staat:
NADAT ZIJ HUN VIJANDEN HADDEN AFGEVOERD
ALS OVERWINNAARS ZIJN NU JAMMERLIJK
ZES ZWIJNEN UIT DE KUDDE AAN DE VOET VAN DE MUUR
GESNEUVELD OP HUN VLUCHT.

De volgende details ter toelichting:
HOSTIBVS ABREPTIS: ablativus absolutus.
Met de vijanden zijn niet ‘onze’ vijanden, ofwel de bezetters, bedoeld maar de vijanden van
de bezetters, ‘wij’ dus.
De woordgroep (abl. abs.) heeft betrekking op de razzia’s die de bezetters in de laatste
oorlogsjaren hebben gehouden.
VICTORES NVNC IRRITI: deze bijv. naamwoorden congrueren met het volgende apri = zwijnen, te
identificeren als die voormalige bezetters.
Het is grammaticaal gezien onmogelijk dat hostibus & victores … apri dezelfden zouden zijn.
De identificatie zegevierende bezetters  zwijnen die het loodje leggen vormt tevens een
contrast, zoals ook de richting, expliciet uitgedrukt door abreptis – abripio abripere =
afvoeren, wegslepen (naar Duitsland) en impliciet door de herkomst van de zwijnen, een
contrast vormt.
APRI E GREGE: ook hier een contrast, de voormalige bezetter bestond uit vertegenwoordigers van
een volk dat niet meer was dan een kudde zwijnen. Van een kudde is bekend dat het ene
individu achter het andere aanloopt.
SVB MVRO: reminiscentie aan het oorlogsgebeuren dat zich in vroegere dagen afspeelde aan de voet
van de stadsmuur.
SEX: aan te nemen valt dat het niet ging om 6 individuen van een grotere groep maar dat dit de
complete groep was …
CECIDERE FUGA: … die in zijn geheel werd afgeknald.
Chronogramsteen in de walmuur

Het Latijnse chronogram komt uit op 1948, misschien het jaar waarin het is gemaakt. In de chronogramtekst van
het museum wordt de laatste i van irriti niet meegeteld, zodat dit chronogram kan uitkomen op 1947, het jaar
waarin het incident plaatsvond.
Een sterk chronogram, gemaakt door iemand die het Latijn beheerste en zijn persoonlijke beleving in de tekst wist
te leggen. De tekst ademt een rancune tegen de bezetters die vanuit de naoorlogse jaren begrijpelijk is en die nu
gelukkig tot het verleden behoort.

zijn 'broertje' in het Natuurhistorisch Museum

Bezoek Maastricht Brusselsestraat 90 (zie het boekje p. 66)
In de gevel (1ste etage) van dit pand zijn twee hoogst originele reliëfs ingemetseld, voorzien van een Latijns
chronogram (1955) en gemaakt door pater Rats OFM (initialen R.R. bij de onderrand van het rechter reliëf), die
volgens de beschrijving in het boekje betrekking hebben op het ambacht van de fotograaf. Door de gebrekkige,
om niet te zeggen ongelukkige vertaling van het Latijn en de niet overtuigende verklaring van de reliëfs
nieuwsgierig geworden besloot ik ter plaatse poolshoogte te gaan nemen. Helaas woonde daar niet meer de
fotograaf Lahaye, die zelf aan Bartelet de betekenis van de reliëfs zou hebben uitgelegd. En ook tandarts Priem die
in het pand zijn praktijk had gehad was intussen vertrokken naar Emmaplein 10.
Wat stellen de reliëfs voor?
Links een cirkel met stralen die op het eerste gezicht de zon voorstellen, maar als men weet dat de bewoner een
fotograaf was, weleens het diafragma van een camera zou kunnen zijn. Deze interpretatie wordt versterkt door de
gevleugelde figuur die de zonnestralen (?) of de lamellen (?) van het diafragma manipuleert. De ogen van de
figuur zijn in concentratie gericht op een (te fotograferen?) doel en op zijn knieën zit een vogel (het ‘vogeltje’
waarnaar de te fotograferen persoon – hé, we kijken er op dit eigenste moment zelf naar! - verondersteld wordt te
kijken?).
Rechts een zonnewijzer waarop in Romeinse cijfers de getallen I-XII zijn aangegeven, met uitzondering van het
getal VII.

Hiermee is het duidelijk dat de voor een fotograaf wezenlijke handelingen, het instellen van het diafragma en het
bepalen van de sluitertijd, beide in visueel contact met zijn object, zijn uitgedrukt. Dat de fotograaf is voorgesteld
als een gevleugelde figuur heft hem als kunstenaar uit boven de alledaagse werkelijkheid.
De vraagtekens hierboven kunnen weg.
Het chronogram (op het rechter reliëf, boven)

LVCE MANDATA
RECTE CONFECTA

MET BEHULP VAN HET LICHT [AAN DE GEVOELIGE PLAAT] TOEVERTROUWD
KEURIG / PROFESSIONEEL AFGEWERKT / AFGEDRUKT

Toelichting:
‘Luce mandata’ is in Latijnse woorden uitgedrukt wat wordt bedoeld met ‘fotografia’, een term die is
samengesteld uit oorspronkelijk Griekse woorden.
Het is te hopen dat de gemeente Maastricht in een toekomst, veraf of dichtbij, zich bewust zal zijn van de
bijzonderheid van deze reliëfs, mocht het huis ooit worden afgebroken. Deze uitleg moge aan dat bewustzijn
hebben bijgedragen.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bevrijdingsmonument, Beeldsnijdersdreef, p. 93
Een probleem vormt het chronogram op het bevrijdingsmonument Beeldsnijdersdreef (geplaatst 1969),
betrekking hebbend op de landing van prins Bernhard in 1944 – grammaticaal gezien is er geen touw aan vast te
knopen. De chronogramtekst wordt gedragen door een betonblok dat dwars op vier andere is geplaatst, zo te zien
op borsthoogte. Daarop is de tekst als volgt gegraveerd:
HVNC BERNHARD PRINCEPS LIBERTATIS
CELEBRANDAE CAVSA
SE CIVIBVS NOSTRIS TRAIECTENSIBVS
CONIVNCTVS

De in het boekje afgedrukte vertaling luidt:
Hier heeft Prins Bernhard zich om de bevrijding te vieren onder de Maastrichtse burgers begeven
Op deze vertaling (en op het Latijnse origineel) valt het volgende aan te merken:
HVNC = deze (accusativus, dus) lijdend voorwerp, maar waarvan? HVNC kan onmogelijk hier betekenen. Als HVNC
ergens naar moet verwijzen zijn er twee mogelijkheden:
1. Het verwijst naar de steen (HVNC LAPIDEM) waarop het chronogram staat gegraveerd. In dat geval kan posuit =
heeft deze geplaatst dat weleens wordt weggelaten worden aangevuld. De prins zou dan 25 jaar na dato zijn
teruggekeerd op deze plaats om het herdenkingsmonument te plaatsen.
2. Het verwijst naar de vogel die op het onderliggende betonblok is afgebeeld en die vermoedelijk zowel de
vredesduif als het vliegtuig waarmee de prins is geland moet symboliseren. Helaas zijn de woorden duif en vogel
beide vrouwelijk evenals navis dat nodig is om een Latijnse omschrijving voor vliegtuig te vormen. In die gevallen
had dus i.p.v. HVNC HANC moeten staan.
SE CONIVNCTVS in de betekenis van heeft zich begeven onder is onmogelijk Latijn.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stenenbrug 12, huisnaam Sint Martinus (P. 60)
Voorstelling St. Martinus die zijn mantel geeft aan de bedelaar
HOC TEMPORE DESTRUITUR NUNC ERIGITUR

IN DEZE TIJD WORDT HET [HUIS] VERWOEST
NU WORDT HET OPGEBOUWD (1723)

Hoc tempore=in deze tijd en nunc=nu vormen een tegenstelling. Hoc verwijst naar de tijd van de afbeelding (St.
Martinus stierf in 397 ongeveer 80 jaar oud). De chronogrammist is er kennelijk van uitgegaan dat op deze plaats
in de Romeinse tijd een huis heeft gestaan dat in de loop van de 4 de eeuw is verwoest. Mogelijk of waarschijnlijk is
het huis op die resten gebouwd.
De 18de eeuw was de tijd waarin de archeologische belangstelling opkwam. Het is heel goed mogelijk dat een
dergelijke interesse in Maastricht mede is gestimuleerd door de vondst van archeologische resten bij nieuwbouw.

Hondstraat 1

PRISTINAE SEDI IN LOCO NATALI PIE
RESTITUERUNT ME CIVES TRAIECTENSES (p. 74)
AAN DE VOORMALIGE ZETEL HEBBEN DE
BURGERS VAN MAASTRICHT MIJ MET EERBIED
TERUGGEGEVEN OP DE PLAATS WAAR IK
GEBOREN BEN
De voormalige zetel slaat op het feit dat
Maastricht in de Middeleeuwen bisschopsstad
was.

Mariënwaard 35, Grande Suisse (p. 76)
SIT GAUDIUM RURI / QUIBUS CURA TRAIECTI
MOGE ER VREUGDE ZIJN OP HET PLATTELAND (of HUN BUITEN) VOOR DIEGENEN DIE ZORG DRAGEN VOOR
MAASTRICHT
of:
MOGEN DE BESTUURDERS VAN MAASTRICHT EEN AANGENAAM VERBLIJF HEBBEN OP HUN BUITEN
of:
BESTUURDERS VAN MAASTRICHT, VEEL PLEZIER BIJ DE BOEREN
(dat is eens wat anders dan in de huidige tijd te pas en te onpas te moeten horen nog een fijne dag!)

Naschrift van de corrector
Latijnse chronogrammen zijn betekenisvolle teksten. Die betekenis is toegankelijk voor wie het Latijn
beheerst.
Voor het boekje Chronogrammen in Maastricht heb ik, als vriendendienst en in goed vertrouwen, van
twee chronogrammen (boekje p. 110) ooit de vertaling aangeleverd. Aan de vertaling van de overige
Latijnse chronogrammen in het boekje heb ik part noch deel gehad.
Dat nochtans mijn naam staat genoemd op p. 2 maakt mij medeverantwoordelijk voor de door mij
aangetroffen en hierboven beschreven ernstige tekortkomingen. Die verantwoordelijkheid wijs ik hierbij
ten stelligste af.
Van de Stichting Vrienden Maastrichtse Gevelstenen verneem ik graag binnen drie weken een antwoord
op de vraag wat zij kan doen om deze vervelende situatie te redresseren.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N.a.v. zijn brief is de volgende reactie naar Dhr. Bongers gestuurd.
Geachte heer Bongers,
Omdat het ondoenlijk was bij ieder afzonderlijk chronogram de naam van de vertaler te plaatsen, hebben we
gemeend er juist aan te doen alle vertalers bij elkaar in de colofon te vermelden, ook al betrof het slechts twee
chronogrammen zoals in uw geval. Iedereen zal begrijpen dat de een niet verantwoordelijk kan worden gesteld
voor het werk van de ander. Het bevreemdt ons enigszins dat u daar zo’n punt van maakt en ook nog op zo’n
formele manier met een aangetekende brief.
Als niet-classici hebben we de al jaren bestaande vertalingen in goed vertrouwen en ongecensureerd
overgenomen. Discussie met de desbetreffende personen (ze zijn ondertussen allemaal overleden) als gevolg van
externe aanpassing in het kader van het boekje was dus al onmogelijk. Zou van onze kant dan ook niet netjes zijn
geweest zo maar aan hun werk te gaan sleutelen.
Het is uw goed recht om uw vertalingen als de enige echte zaligmakende waarheid te brengen, maar wat wij
ondertussen ondervonden hebben, is dat als je drie classici een Latijnse tekst voorlegt, er vijf verschillende
interpretaties uitkomen, die ipso facto subjectief zijn. Het is niet aan ons – zouden het nog niet eens kunnen – te
beoordelen wie er dan ‘gelijk’ heeft.
De terecht geconstateerde schrijffouten komen geheel voor rekening van de auteurs.
Ook buiten de chronogramteksten zal ongetwijfeld hier en daar wel nog wat aan te merken zijn op de inhoud van
het boekje. Mocht daar ‘gelogen’ zijn, dan troosten we ons maar met de gedachte dat dat ‘in commissie’ gebeurd
is. Wij zijn tenslotte daarvoor ook afhankelijk geweest van externe bronnen.
En als ons boek reacties uitlokt, vinden wij dat prima. Van kritiek schrikken wij niet, zijn er zelfs blij mee. Het voert
naar meer 'waarheid' en houdt vooral het onderwerp in de belangstelling.
Wat betreft uw eis van rechtzetting of genoegdoening zo u wilt.
We hebben niet het gevoel dat we op enigerlei wijze onrechtmatig of lichtzinnig gehandeld hebben door de namen
van de vertalers niet apart maar tezamen in de colofon te vermelden.
Het script is afgesloten en daar kunnen we bij de uitgever niets meer mee.
Maar omdat wij kritiek niet uit de weg gaan, zal uw brief opgenomen worden in de VMG-Gevelstenenrubriek,
waardoor het overgrote deel van kopers van ons boek kennis kan nemen van uw correcties en grieven.
(NB. Waarmee Dhr. Bongers inmiddels akkoord is gegaan)
Wij vinden het overigens heel spijtig dat we niet vooraf gebruik hebben gemaakt van uw kennis en kunde als
corrector. We hebben niet bij die mogelijkheid stilgestaan en dat is een kans die we hebben laten liggen. Mocht er
iets zijn wat ons echt te verwijten valt, is het dat wel.
Met vriendelijke groet,
Jef Bartelet en Bernard Grothues

